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PARECER TÉCNICO JURÍDICO 

PROJETO DE LEI Nº 311/2022 

Autor (a): Deputado Estadual Capitão Assumção 

Assunto: Veda qualquer alteração, edição ou adição aos textos da Bíblia Sagrada, 

composta pelo Antigo e pelo Novo Testamento, em seus capítulos e versículos, 

sendo garantida a pregação do seu conteúdo no âmbito do Estado do Espírito 

Santo. 

1. RELATÓRIO 

Trata-se do Projeto de Lei nº 311/2022, de autoria do Deputado 

Estadual Capitão Assumção, que tem por finalidade vedar qualquer alteração, edição 

ou adição aos textos da Bíblia Sagrada, composta pelo Antigo e pelo Novo 

Testamento, em seus capítulos e versículos, sendo garantida a pregação do seu 

conteúdo no âmbito do Estado do Espírito Santo, nos seguintes termos: 

Art. 1º Fica vedada qualquer alteração, edição ou adição aos textos 
da Bíblia Sagrada, composta pelo Antigo e pelo Novo Testamento, 
em seus capítulos e versículos, sendo garantida a pregação do seu 
conteúdo no âmbito do Estado do Espírito Santo.  
 
Art. 2º Esta Lei entra em vigor na data de sua publicação. 

  

Em sua justificativa, o autor argumenta: 

“(...) Muito embora existam vários ramos do Cristianismo com 
diferentes concepções, aspectos e dogmas em cada um deles, pode-se 
afirmar, sem medo de errar, que todos creem na existência de um Deus 
Soberano, criador do Universo, do céu e da terra.  

Outro ponto que merece destaque, de acordo com os dados do 
Censo de 2010, divulgados pelo Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística 
(IBGE), a pesquisa apontou que cerca de 86,8% (oitenta e seis por cento) dos 
brasileiros são cristãos.  

Dessa forma, qualquer alteração na redação deste Livro é um 
ato mais que absurdo, flagrantemente uma INTOLERÂNCIA RELIGIOSA e 
porque não dizer uma grande ofensa para a maioria dos brasileiros, 
independente da sua religião.  
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Por isso, é legítima a preocupação em tombar esse texto 
sagrado, garantindo uma vez por toda a inviolabilidade de sua redação e sua 
explanação pública no Brasil.” 

 

A matéria foi protocolada no dia 06.07.2022 e lida no expediente da 

sessão ordinária do dia 11.07.2022. Não consta, nos autos, até o presente momento, 

evidência de publicação da matéria no Diário do Poder Legislativo – DPL. A Diretoria 

de Redação ofereceu estudo de técnica legislativa no dia 13.07.2022. 

Em seguida, a propositura recebeu encaminhamento para esta 

Procuradoria Legislativa para análise e parecer, na forma do art. 3º, inciso XX, da Lei 

Complementar Estadual nº 287/2004, combinado com o art. 121 do Regimento 

Interno da ALES (Resolução nº 2.700/2009). Distribuída a matéria, coube-me 

examiná-la e oferecer parecer técnico. 

É o relatório.  

2. FUNDAMENTAÇÃO 

Preliminarmente, é conveniente consignar que esta manifestação toma 

por base, exclusivamente, os elementos que constam até a presente data nos autos 

do Projeto de Lei no. 311/2022 e que incumbe a esta Procuradoria prestar consultoria 

sob o prisma estritamente jurídico, não lhe competindo adentrar à conveniência e 

oportunidade dos atos praticados no âmbito desta ALES, nem analisar aspectos 

econômicos ou de natureza eminentemente técnico-administrativa. 

a. Constitucionalidade Material 

A presente proposição legislativa visa vedar qualquer alteração, edição ou 

adição aos textos da Bíblia Sagrada, composta pelo Antigo e pelo Novo Testamento, 

em seus capítulos e versículos, sendo garantida a pregação do seu conteúdo no 

âmbito do Estado do Espírito Santo.  

A questão da liberdade de expressão e de eventuais abusos a ela 

relacionados já foi extensamente debatida no âmbito do Supremo Tribunal Federal.  
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A liberdade de expressão foi consagrada no STF, dentre outros julgados, 

na ADPF 130, em julgamento histórico que revogou a Lei de Imprensa. O relator 

ministro Ayres Britto assim asseverou: 

"A plena liberdade de imprensa é um patrimônio imaterial que 
corresponde ao mais eloquente atestado de evolução político-cultural de todo 
um povo. (..) Assim visualizada como verdadeira irmã siamesa da 
democracia, a imprensa passa a desfrutar de uma liberdade de atuação ainda 
maior que a liberdade de pensamento, de informação e de expressão dos 
indivíduos em si mesmos considerados." 

 

No julgamento da ADPF 548, por unanimidade de votos, foram 

declaradas nulas decisões da Justiça Eleitoral em cinco estados que impuseram a 

interrupção de manifestações públicas de apreço ou reprovação a candidatos em 

ambiente virtual ou físico de universidades às vésperas do segundo turno da eleição 

de 2018. O julgado foi assim ementado: 

ARGUIÇÃO DE DESCUMPRIMENTO DE PRECEITO 
FUNDAMENTAL. DECISÕES DA JUSTIÇA ELEITORAL. BUSCA E 
APREENSÃO EM UNIVERSIDADES E ASSOCIAÇÕES DE DOCENTES. 
PROIBIÇÕES DE AULAS E REUNIÕES DE NATUREZA POLÍTICA E DE 
MANIFESTAÇÕES EM AMBIENTE FÍSICO OU VIRTUAL. AFRONTA AOS 
PRINCÍPIOS DA LIBERDADE DE MANIFESTAÇÃO DE PENSAMENTO E 
DA AUTONOMIA UNIVERSITÁRIA. ADPF JULGADA PROCEDENTE. 1. 
Nulidade das decisões da Justiça Eleitoral impugnadas na presente ação. 
Inconstitucionalidade de interpretação dos arts. 24 e 37 da Lei n. 9.504/1997 
que conduza a atos judiciais ou administrativos que possibilitem, determinem 
ou promovam ingresso de agentes públicos em universidades públicas e 
privadas, recolhimento de documentos, interrupção de aulas, debates ou 
manifestações de docentes e discentes universitários, a atividade disciplinar 
docente e discente e coleta irregular de depoimentos pela prática de 
manifestação livre de ideias e divulgação de pensamento nos ambientes 
universitários ou equipamentos sob administração de universidades púbicas e 
privadas e serventes a seus fins e desempenhos. (g.n.) 

 

Do voto da Exma. Min. Relatora extraem-se os seguintes trechos, 

pertinentes ao debate do projeto de lei submetido à análise: 

O uso de formas lícitas de divulgação de ideias, a exposição de 
opiniões, ideias, ideologias ou o desempenho de atividades de docência é 
exercício da liberdade, garantia da integridade individual digna e livre, não 
excesso individual ou voluntarismo sem respaldo fundamentado em lei. 
Liberdade de pensamento não é concessão do Estado. [...] Exercício de 
autoridade não pode se converter em ato de autoritarismo, que é a 
providência sem causa jurídica adequada e fundamentada nos princípios 
constitucionais e legais vigentes. A Constituição do Brasil garante todas as 
formas de liberdades fundamentais e Constituição não é proposta, não é 

Autenticar documento em https://www3.al.es.gov.br/autenticidade 
com o identificador 3100350036003900370034003A00540052004100, Documento 

assinado digitalmente conforme MP n° 2.200-2/2001, que institui a Infra-estrutura de 
Chaves Públicas Brasileira - ICP - Brasil.



 

 

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 
ASSEMBLEIA LEGISLATIVA 

 

Projeto de Lei nº 311/2022 Página 

Carimbo / Rubrica 

 

4 

 

sugestão, não é conselho, não é aviso, é lei e fundamental, quer dizer, aquela 
que estrutura e garante os direitos das pessoas, de cada um e de todos. 

 

Do voto do Exmo. Min. Alexandre de Moraes destaca-se: 

[...] No Estado Democrático de Direito, não cabe ao Poder 
Público previamente escolher ou ter ingerência nas fontes de informação, nas 
ideias ou nos métodos, materiais e conteúdos programáticos de palestras e 
aulas que ocorram nas Universidades, por tratar-se de insuportável e ofensiva 
interferência no âmbito das liberdades individuais e políticas. O 
funcionamento eficaz da democracia representativa exige absoluto respeito à 
ampla liberdade de expressão, possibilitando a liberdade de opinião, de 
crítica política, a proliferação de informações, a circulação de ideias; 
garantindo-se, portanto, os diversos e antagônicos discursos – moralistas e 
obscenos, conservadores e progressistas, científicos, literários, jornalísticos 
ou humorísticos, pois, no dizer de HEGEL, é no espaço público de discussão 
que a verdade e a falsidade coabitam. (g.n.) 

 

Ainda, cite-se trecho do voto do Exmo. Min. Celso de Mello: 

O direito fundamental à liberdade de expressão é igualmente 
assegurado pelo Pacto Internacional sobre Direitos Civis e Políticos (Artigo 
19), adotado pela Assembleia Geral da ONU em 16/12/1966 e incorporado, 
formalmente, ao nosso direito positivo interno em 06/12/1992 (Decreto nº 
592/92). Vale mencionar, ainda, por sumamente relevante, a Declaração 
Americana dos Direitos e Deveres do Homem, promulgada pela IX 
Conferência Internacional Americana, realizada em Bogotá, em abril de 1948, 
cujo texto assegura a todos a plena liberdade de expressão (Artigo IV). 

A Convenção Americana de Direitos Humanos, também 
denominada Pacto de São José da Costa Rica, por sua vez, garante a 
qualquer pessoa o direito à livre manifestação do pensamento e à busca e 
obtenção de informações, sendo absolutamente estranha a esse importante 
estatuto do sistema interamericano de proteção aos direitos fundamentais a 
ideia de censura estatal (Artigo 13). 

 

A respeito das medidas tidas como de censura, voltadas especificamente 

ao ensino público, também já se manifestou o Plenário do Supremo Tribunal 

Federal, julgando inconstitucional a Lei Nº 7.800, de 05 de maio de 2016, do Estado 

de Alagoas, que visava impor aos estabelecimentos de ensino uma suposta 

neutralidade política e ideológica no exercício do magistério. Naquela oportunidade, 

foi rechaçada a possibilidade de se editar leis de teor semelhante. Vejamos: 

Programa Escola Livre. Lei estadual. (...) Inconstitucionalidades 
materiais da Lei 7.800/2016 do Estado de Alagoas: Violação do direito à 
educação com o alcance pleno e emancipatório que lhe confere a 
Constituição. Supressão de domínios inteiros do saber do universo escolar. 
Incompatibilidade entre o suposto dever de neutralidade, previsto na lei, e os 
princípios constitucionais da liberdade de ensinar, de aprender e do 
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pluralismo de ideias (...). Vedações genéricas de conduta que, a pretexto de 
evitarem a doutrinação de alunos, podem gerar a perseguição de professores 
que não compartilhem das visões dominantes. [ADI 5.537, rel. min. Roberto 
Barroso, j. 24-8-2020, P, DJE de 17-9-2020.] 

 

Noutro giro, a proposição incorre em importante afronta aos princípios da 

liberdade religiosa e da laicidade estatal. Merecem destaque os seguintes julgados, 

que guardam correlação com a questão: 

Ementa: AÇÃO DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE. 
DIREITO CONSTITUCIONAL. LEI N. 9.612/98. RÁDIODIFUSÃO 
COMUNITÁRIA. PROBIÇÃO DO PROSELITISMO. 
INCONSTITUCIONALIDADE. PROCEDÊNCIA DA AÇÃO DIRETA. 1. A 
liberdade de expressão representa tanto o direito de não ser arbitrariamente 
privado ou impedido de manifestar seu próprio pensamento quanto o direito 
coletivo de receber informações e de conhecer a expressão do pensamento 
alheio. 2. Por ser um instrumento para a garantia de outros direitos, a 
jurisprudência do Supremo Tribunal Federal reconhece a primazia da 
liberdade de expressão. 3. A liberdade religiosa não é exercível apenas em 
privado, mas também no espaço público, e inclui o direito de tentar convencer 
os outros, por meio do ensinamento, a mudar de religião. O discurso 
proselitista é, pois, inerente à liberdade de expressão religiosa. Precedentes. 
4. A liberdade política pressupõe a livre manifestação do pensamento e a 
formulação de discurso persuasivo e o uso do argumentos críticos. Consenso 
e debate público informado pressupõem a livre troca de ideias e não apenas 
a divulgação de informações. 5. O artigo 220 da Constituição Federal 
expressamente consagra a liberdade de expressão sob qualquer forma, 
processo ou veículo, hipótese que inclui o serviço de radiodifusão 
comunitária. 6. Viola a Constituição Federal a proibição de veiculação de 
discurso proselitista em serviço de radiodifusão comunitária. 7. Ação direta 
julgada procedente. (ADI 2566, Relator(a): ALEXANDRE DE MORAES, 
Relator(a) p/ Acórdão: EDSON FACHIN, Tribunal Pleno, julgado em 
16/05/2018, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-225  DIVULG 22-10-2018  
PUBLIC 23-10-2018) 

 

EMENTA: AÇÃO DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE. 
CONSTITUCIONAL. LEI “PROMULGADA” N. 74/2010, DO AMAZONAS. 
OBRIGATORIEDADE DE MANUTENÇÃO DE EXEMPLAR DA BÍBLIA EM 
ESCOLAS E BIBLIOTECAS PÚBLICAS ESTADUAIS. OFENSA AOS 
PRINCÍPIOS DA ISONOMIA, LIBERDADE RELIGIOSA E LAICIDADE 
ESTATAL. CAPUT DO ART. 5º E INC. I DO ART. 19 DA CONSTITUIÇÃO DA 
REPÚBLICA. AÇÃO DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE JULGADA 
PROCEDENTE. 1. É inconstitucional, por ofensa aos princípios da isonomia, 
da liberdade religiosa e da laicidade do Estado, norma que obrigue a 
manutenção de exemplar de determinado livro de cunho religioso em 
unidades escolares e bibliotecas públicas estaduais. Precedentes. 2. Ação 
direta de inconstitucionalidade julgada procedente para declarar 
inconstitucionais os arts. 1º, 2º e 4º da Lei “Promulgada” n. 74/2010 do 
Amazonas. (ADI 5258, Relator(a): CÁRMEN LÚCIA, Tribunal Pleno, julgado 
em 13/04/2021, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-078  DIVULG 26-04-2021  
PUBLIC 27-04-2021) 
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EMENTA Ação direta de inconstitucionalidade. Norma estadual 
que oficializa a bíblia como livro-base de fonte doutrinária. Violação dos 
princípios da laicidade do estado e da liberdade de crença. Procedência. 1. A 
norma do Estado de Rondônia que oficializa a Bíblia Sagrada como livro-base 
de fonte doutrinária para fundamentar princípios de comunidades, igrejas e 
grupos, com pleno reconhecimento pelo Estado, viola preceitos 
constitucionais. 2. Já sob os primeiros raios da república brasileira se havia 
consagrado, em âmbito normativo, o respeito à liberdade de crença, e foi sob 
essa influência longínqua que a Constituição Federal de 1988 fez clarividente 
em seu texto a proteção a essa mesma liberdade sob as variadas nuances 
desse direito. 3. A oficialização da Bíblia como livro-base de fonte doutrinária 
para fundamentar princípios, usos e costumes de comunidades, igrejas e 
grupos no Estado de Rondônia implica inconstitucional discrímen entre 
crenças, além de caracterizar violação da neutralidade exigida do Estado pela 
Constituição Federal. Inconstitucionalidade do art. 1º da Lei nº 1.864/08 do 
Estado de Rondônia. 4. A previsão legal de utilização da Bíblia como base de 
decisões e atividades afins dos grupos religiosos, tornando-as cogentes a 
“seus membros e a quem requerer usar os seus serviços ou vincular-se de 
alguma forma às referidas Instituições”, implica indevida interferência do 
Estado no funcionamento de estabelecimentos religiosos, uma vez que torna 
o que seria uma obrigação moral do fiel diante de seu grupo religioso uma 
obrigação legal a ele dirigida. Inconstitucionalidade do art. 2º da Lei nº 
1.864/08 do Estado de Rondônia. 5. Procedência da ação para se declarar a 
inconstitucionalidade do art. 1º e do art. 2º da Lei nº 1.864/2008 do Estado de 
Rondônia. (ADI 5257, Relator(a): DIAS TOFFOLI, Tribunal Pleno, julgado em 
20/09/2018, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-257  DIVULG 30-11-2018  
PUBLIC 03-12-2018) 

 

Reclamação. 2. Liberdade de expressão. 3. Decisões 
reclamadas que restringem difusão de conteúdo audiovisual em que 
formuladas sátiras a elementos religiosos inerentes ao Cristianismo. 4. 
Ofensa à autoridade de decisão proferida pelo Supremo Tribunal Federal nos 
julgamentos da ADPF 130 e da ADI 2.404. 5. Limites da liberdade artística. 6. 
Importância da livre circulação de ideias em um Estado democrático. 
Proibição de divulgação de determinado conteúdo deve-se dar apenas em 
casos excepcionalíssimos, como na hipótese de configurar ocorrência de 
prática ilícita, de incitação à violência ou à discriminação, bem como de 
propagação de discurso de ódio. 7. Distinção entre intolerância religiosa e 
crítica religiosa. Obra que não incita violência contra grupos religiosos, mas 
constitui mera crítica, realizada por meio de sátira, a elementos caros ao 
Cristianismo. 8. Reclamação julgada procedente. (Rcl 38782, Relator(a): 
GILMAR MENDES, Segunda Turma, julgado em 03/11/2020, PROCESSO 
ELETRÔNICO DJe-034  DIVULG 23-02-2021  PUBLIC 24-02-2021) 

 

A partir de tais precedentes, resta evidente a impossibilidade de se adotar 

medidas, ainda que de cunho legislativo, voltadas a cercear a liberdade de 

expressão dos indivíduos.  

Cumpre advertir que eventuais excessos cometidos podem ser 

devidamente apurados e punidos, caso a liberdade de expressão resulte em 

qualquer tipo de ilegalidade. Para tanto, já há previsão legal, de natureza criminal, 
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inclusive. O que não se admite no Estado democrático de direito, sob qualquer 

pretexto, é a adoção de medidas genéricas de censura visando interditar o debate e 

a liberdade de expressão na esfera pública, diante do potencial de conversão de tais 

medidas em instrumento de coação a favor dos detentores do poder institucional 

para calar opiniões contrárias ou inconvenientes.  

Ademais, é sabido que a adoção de instrumentos que viabilizam a prática 

da censura contribui para o acirramento das tensões políticas e a escalada (muitas 

vezes violenta) dos conflitos. Por outro lado, o modelo constitucional adotado no 

Brasil permite o diálogo, o dissenso, a visibilidade e possibilidade de exposição 

crítica das diversas opiniões político-ideológicas, tratando-se de pressuposto 

inafastável do ambiente democrático.  

Portanto, a proposição incorre em vício insanável de inconstitucionalidade 

material por afronta aos direitos fundamentais da liberdade religiosa, da liberdade de 

manifestação do pensamento, da liberdade de informação, e da criação e expressão 

da atividade intelectual, artística, científica e de comunicação. 

Enfim, são estes os aspectos formais que acarretam a 

inconstitucionalidade da proposição. Deixa-se, assim, de mencionar os demais 

aspectos da proposição, nos termos do parágrafo único do art. 16 do Ato da Mesa 

no. 964/2018. 

 

3. CONCLUSÃO 

Em face do exposto, opino pela INCONSTITUCIONALIDADE MATERIAL 

do Projeto de Lei no. 311/2022, de autoria do Exmo. Deputado Estadual Capitão 

Assumção. 

É o entendimento que se submete à consideração superior. 

Vitória/ES, 19 de julho de 2022. 

DIOVANA BARBOSA LORIATO HERMESMEYER 

Procuradora da ALES 
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